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درمکتب امام

همه با هم برای نابودی اسرائيل
مســئولین محرتم کشور ایران و مردم ما و ملت های اسالمی از مبارزه با ]ارسائيل[ این 

شجره خبیثه و ریشه کن کردن آن، دست نخواهند کشید و به یاری خداوند تعالی از قطرات 

پراکنده پیروان اســالم و توان معنوی امت محمد)ص( و امکانات کشــورهای اســالمی باید 

استفاده کرد و با تشکیل هسته های مقاومت حزب الله در رسارس جهان ارسائیل را از گذشته 

جنایت بار خود پشیامن و رسزمین های غصب شده مسلامنان را از چنگال آنان خارج کرد.

صحيفه امام؛ ج 20؛ ص 320 پيام به مسلمانان جهان؛ 6 مرداد 1366

صفحه 10
         شنبه    1۹ خرداد 1۳۹۷

۲۴ رمضان 1۴۳۹ - شماره ۲1۹۲۳

قم - خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: آمریکا و متحدان 
عبری و عربی اش ناکام از مواجهه سياسی 
و نظامی به جنگ اقتصادی روی آورده اند 
اما در این جنگ جدید نيز به اذن خداوند 

شکست خواهند خورد.
آیت اهلل سیدهاشــم حسینی بوشــهری در 
خطبه های نمازجمعه قم که با حضور پرشور مردم 
انقالبی و روزه دار این شهر در مصالی قدس برگزار 
شــد، افزود: آنها عالوه بر جنگ شدید اقتصادی 
انواع فشــارهای روانی را هم بــکار گرفته اند اما 
ملت بزرگ ایران تحت رهبری های رهبر معظم و 

فرزانه انقالب طعم پیروزی را همچون سال های 
قبل خواهند چشید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به 
حضور مردم روزه دار کشــورمان، با وجود هوای 
گرم در راهپیمایی روز قدس، گفت: این پاســخ 
درشت گویی و هرزه گویی های ترامپ در چندماه 
اخیر بود و آنها با دیدن این صحنه های شورانگیز 
آن هم در اوج فشارهای اقتصادی به حقارت خود 
در برابر این ملت بزرگ پی خواهند برد، هرچند 

به روی خود نیاورند.
وی با اشــاره به انتقال ســفارت آمریکا به 
بیت المقدس، بیان داشــت: شــاید کسی خیال 

می کند این اقدام نشــانه قــدرت آمریکا بود اما 
حوادث بعد از این کار نشان داد این اقدام از سر 
ضعف و برای پوشاندن شکست های سنگین آمریکا 
و متحدانش با وجــود هزینه های چند تریلیون  

دالری در منطقه بوده است.
خطیب جمعه قم افزود: ملت فلســطین در 
واکنش به این اقدام نه تنها منفعل نشدند بلکه 
با حضور در راهپیمایی های متعدد و تقدیم ده ها 
شــهید و هزاران مجروح، روحیه و  اراده قوی و 
خلل ناپذیر خود را برای بازپس گیری ســرزمین 

اشغالی شان به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به شکست دیگر آمریکا در صحنه 

سیاسی علیه فلسطین در سازمان ملل و شورای 
امنیت اظهار داشت: اینکه کشوری با این همه ادعا 
و یال و کوپال در شــورای امنیت فقط یک رأی 
آن هم رأی خودش را داشت یعنی آمریکا از هر 

جهت با شکست  و انزوا روبروست.
امام جمعــه قم در ادامه بــا انتقاد از برخی 
جریان های انحرافی در جهان اسالم که به آرمان 
فلسطین ضربه می زنند، گفت: امام خمینی)ره( با 
تیزبینی اسرائیل را غده سرطانی دانست که باید از 
روی زمین محو شود و با نام گذاری آخرین جمعه 
ماه رمضان به نام روز قدس آخرین میخ را بر تابوت 

رژیم جعلی صهیونیستی کوبید.

 امام جمعه قم:آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران هم شکست خواهد خورد

گزارش خبری کيهان از راهپيمایی حماسی روز قدس

بشارت مرگ اسرائیل 
در گام های استوار روزه داران

سرویس سیاسی –
چهلمين مراسم راهپيمایی روز جهانی قدس، 
دیروز جمعه 1۸ خرداد ماه با شعار »روز جهانی 
قدس؛ پيروزی جبهه مقاومت؛ شکســت فتنه 
آمریکایی صهيونيستی؛ عزم ملت فلسطين برای 
بازگشت« و با حضور قشرهای مختلف مردمی و 

مقامات لشکری و کشوری، برگزار شد.
روز قدس، روز خروش و خیزش جهانی امت اسالم 
و انسان های آزاده، است و بار دیگر در این روز ملت های 
مسلمان و مستضعفین جهان در حمایت از مظلومان 
عالم، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، از جبهه استکبار و 
در رأس آن غده سرطانی اسرائیل، اعالم برائت کردند.

راهپیمایــی روز قــدس امســال رنــگ و بوی 
حماســی تری داشــت؛ چراکه عالوه  بر جنایات رژیم 
صهیونیســتی در  اشغال 70 ساله سرزمین فلسطین، 
اقــدام وقیحانه و خالف عــرف دیپلماتیک ترامپ در 

انتقال پایتخت آمریکا به قدس شریف هم احساسات 
مسلمانان جهان را جریحه دار کرد و هم خشم مقدس 

آنان را بیش از پیش برانگیخت.
دیروز ملت انقالبی ایران اســالمی یک صدا با هم 
در خیزشــی عظیم در کنار جبهــۀ بزرگ مقاومت و 
بیداری اسالمی و در حمایت از مردم مظلوم و بی گناه 
و آوارگان بی پناه فلسطین مقاوم، علیه ظلم و خشونت 
و  اشــغالگری رژیم غاصب صهیونیستی فریاد آزادی، 

استقالل، حقانیت و مظلومیت سر دادند.
مراســم روز جهانی قدس در تهران و ۹00 شهر 
ایران اســالمی با پوشش رسانه ای بیش از پنج هزار و 
300 عــکاس و خبرنگار داخلی و خارجی در آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شــد و مردم روزه دار 
کشــورمان با حضور میلیونی خود در چهلمین سال 
پی درپی حمایت خود از آرمان فلسطین را اعالم کردند. 
همزمان با ایران ده ها میلیون نفر از شــهروندان 
کشــورهای مختلف در کشورهای شــان امســال در 
راهپیمایی روز قدس شــرکت  کردند. این مراسم در 
تهران با حضور گسترده و پرشور مردم روزه دار و اقشار 
مختلف از مســیرهای ده گانه تا دانشگاه تهران برگزار 
شد و علی الریجانی رئیس  مجلس شورای اسالمی هم 

در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد.
آخرین ميخ راهپيمایان 

به تابوت اسرائيل
مــردم تهران در چهارراه وصــال با حمل تابوت 
اسرائیل انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و آمریکا 
اعالم کردند. راهپیمایان روز جهانی قدس طومار اعالم 
مبارزه با صهیونیسم و نابودی اسرائیل تا 25 سال آینده 
را در میدان فلسطین تهران امضا کردند. راهپیمایان 
تهرانی همچنین در چهارراه وصال با سر دادن »مرگ 
بر فرانسه و اروپا« تأکید کردند که ادامه برجام با اروپا 
بعید به نظر می رسد چرا که غیرقابل اعتماد هستند.

مردم شــهر تهران بــا حضور پرشــور خود در 
خیابان های این شــهر تأکید کردند که قدرت و توان 
موشــکی مان را با هیچ چیز معاوضــه نخواهیم کرد. 
همچنین روزه داران مومن در سراسر کشور با در دست 
داشتن پوسترها و پالکاردهایی با مضمون حمایت از 
مردم مظلوم فلســطین و ابــراز تنفر و انزجار از رژیم 
 اشغالگر اسرائیل، بار دیگر حمایت خود را از مسلمانان 

مظلوم فلسطین اعالم کردند.
ملت انقالبی ایران اسالمی لبیک گویان به فرمان 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ندای آزادی قدس را سر 
دادند و همگام با ملت های آزاده و آزادی خواه جهان به 
یاری ملت مظلوم فلســطین آمدند. مردم همیشه در 
صحنه با فریادهای »القدس لنا« بار دیگر وحدت خود 
در حمایت از جوشش انقالب سنگ و دفاع مظلومانه 
مجاهدان بزرگ در مقابل 70 ســال ظلم و  اشغال و 

آدم کشی را به نمایش گذاشتند.
شــور حضور مردم مومن و روزه دار در سراســر 
کشورمان در روز جهانی قدس امسال نیز وصف ناپذیر 
بود و مســیرهای منتهی به میعادگاه نماز جمعه در 
تهران و ۹00 شهر ایران اسالمی میزبان گام های مردان 
و زنانی بود که با فریادهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اســرائیل« وحدت و یکپارچگی جهان اسالم را در 

مقابل چشم بشریت قرار دادند.

اما یکی از جالب ترین حواشی راهپیمایی روز قدس 
امســال، حمایت راهپیمایی کنندگان از کمیته امداد 
امام خمینی)ره( بود. راهپیمایان روز قدس کمک های 
نقدی خود را در صندوق های مخصوص کمک به مردم 
فلسطین که کمیته امداد مستقر کرده بود، ریختند و 
پاسخ خبرسازی های اخیر علیه کمیته امداد و کمک 

به فلسطین را اینگونه دادند.
در معامله بزرگ دچار خواب آلودگی هستند!

علی الریجانی رئیس  مجلس شورای اسالمی در 
ســخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: 
اسرائیل از طریق آمریکا به دنبال معامله بزرگ است،  
اما آنها در این طرح دچار خواب آلودگی هســتند آنها 
می خواهنــد، تعهداتی را که در ســازمان ملل برای 
اســرائیل ایجاد شــده بود و هرچند ناقص حقوقی را 

برای اسرائیل شمرده بود را از بین ببرند.
 وی افزود: مســئله مردم فلسطین پارچه و پول 
نیســت مسئله آنها شــرافت و غیرتشــان است که 
می خواهند به سرزمینشــان برگردنــد اما این برای 

اسرائیل و آمریکا قبال هضم نیست.
وی افزود: رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده که ما 
بــا تحریم های خود علیه ایران نتایج آن را به دســت 
آوردیــم و رفتارهای ایران در منطقه عوض شــد.آیا 
پیروزی مقاومت در انتخابات اخیر لبنان مورد نظر این 
آقا است و این را عقب نشینی ایران می داند؟ آیا پیروزی 
نیروهای اسالمی در انتخابات عراق مدنظر او است ؟ آیا 
پیروزی میدانی مقاومت در سوریه باعث چنان حالت 

غفلت آمیزی برای رئیس جمهور آمریکا شده است؟ 
آزادی فلسطين دور ميز مذاکره 

دست یافتنی نيست
در تبریز حجت االســالم والمسلمین سیدابراهیم 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه این شهر و در جمع راهپیمایان 
روزه دار تبریزی با بیان اینکه تجربه نشــان داده است 
کــه مقاومت همواره جواب داده و به میزهای مذاکره 
اعتمادی نیســت تصریح کرد: بر این اســاس آرمان 
فلسطین دور میزهای مذاکره محقق نمی شود و فقط 
با مقاومت به نام ارزش های اسالمی صورت می گیرد.

رئیسی با تاکید بر اینکه مکتب سیاسی امام راحل 
نجات بخش مستضعفان است، گفت: نجات محرومان و 

مظلومان سیاست اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است و جلوه آن روز قدس است.

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران و رهبری ایران 
یک راه حل دموکراسی اعالم کردند که تنها راه حل برای 
مردم فلسطین نیست بلکه نجات کلیه مسلمانان است 
و آن این است که »هر نفر یک رای« است و باید خود 

مردم انتخاب کنند.
مقتدرتر از هميشه در برابر رژیم صهيونيستی 

ایستاده ایم
در قم نیز ســردار قاآنی جانشین فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران در جمع راهپیمایان روزه دار قمی 
در انزجار از رژیم کودک کش صهیونیست و حمایت از 
ملت مظلوم فلسطین و در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه مصلی قدس این شــهر گفت: امروز رژیم 
 اشغالگری که شعار نیل تا فرات داشته و دو خط آبی 
پرچمشــان نماد نیل تا فرات اســت در همین مراکز 
علمی خود اسرائیل بحثی تحت عنوان کیان اسرائیل 
مطرح است، حرف این است که تا کی اسرائیل پابرجا 
است و کی از بین خواهد رفت و این مسئله یک بحث 

مطالعاتی جدی میان خود صهیونیست ها است.
وی گفت: امروز مقتدرتر از همیشه در برابر رژیم 
صهیونیستی هستیم، رژیم صهیونیستی امروز در وسط 
سرزمین های  اشغالی دیوارکشی کرده و باید ما مراقب 

باشــیم کاری که فیزیکی و مستقیم نتوانستند انجام 
دهند با جنگ های نیابتی دنبال نکنند، تأسیس گروه 
داعش بدون تردید در گســترش رژیم  اشغالگر بود و 
تأسیس جبهه مقاومت برای مقابله با گروه های تکفیری 
هم برای دفاع از مظلومان جهان بوده و به حول و قوه 
الهی آورنده امنیت پایدار برای جمهوری اسالمی است.

سياست آمریکا 
از دریچه منافع رژیم اسرائيل تنظيم می شود

در مشهد سردار حسین سالمی جانشین فرمانده 
کل ســپاه پاسداران در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه این شهر و در جمع راهپیمایان روز قدس 
و همچنیــن زائران و مجاوران آســتان قدس رضوی 
گفت: رژیم صهیونیستی نه فقط برای بقای فلسطین 
یک تهدید اســت بلکه همه جهان اســالم را تهدید 
می کند چرا که برد موشک های آمریکا را علیه جهان 
اسالم 12 هزار کیلومتر نزدیک می کند و اهرم کنترل 
سیاســت آمریکا علیه جهان اســالم است. سیاست 
آمریکا از لنز و دریچه منافع رژیم صهیونیستی تنظیم 
می شود. گاهی واشنگتن پایتخت اسرائیل و گاه تل آویو 

پایتخت آمریکاست. 
وی تصریح کرد: امام )ره( منطق محو اسرائیل را 
به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی جهان رایج 

کرد و نفس تازه شد و فلسطین جان گرفت.

قطعنامه پایانی روز قدس
راهپیمایان روز قدس همچنین در قطعنامه پایانی 
اعالم کردند که تمام همت و توانمندی مادی و معنوی 
خود را برای »محو غده ســرطانی اســرائیل« به کار 
می بندند. ایــن قطعنامه همچنین ضمن محکومیت 
اقدام سخیف و غیرقانونی ترامپ، رئیس جمهور بی خرد 
آمریکا در انتقال سفارتخانه این کشور به بیت المقدس 
آزادی بیت المقــدس و حمایت از مردم مســلمان و 
ستم دیده فلســطین را همچنان »اولویت اول جهان 
اســالم« دانسته و هرگونه اقدام و تالشی که بخواهد 
این اولویت را خدشه دار و اذهان امت اسالمی را از آن 

منحرف سازد، تقبیح کرد.
قطعنامــه پایانی روز جهانــی قدس همچنین با 
محکوم کردن توطئه موسوم به »معامله قرن« تاکید 
کرد تنها راه حل مســئله فلسطین »بازگشت آوارگان 
فلسطینی از اقصی نقاط دنیا« و »برگزاری همه پرسی 

فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشــور« با اراده 
آنان و تحقق راهبرد »فلسطین من البحر الی النهر« 
بوده و هرگونه راه حل جایگزین را فرصت سازی برای 
تــداوم  اشــغالگری و جنایت ننگیــن رژیم جعلی و 
اهریمنی صهیونیســتی و پایمال کردن حقوق مسلم 

مردم فلسطین دانست.
ایــن قطعنامه همچنین »آمریــکا« را همچنان 
»طاغوت اعظم«، »شیطان بزرگ« و »دشمن شماره 
یک« خود دانسته و با محکوم کردن عهدشکنی کاخ 
ســفید و خروج آن از »برجام« و اعمال تحریم های 
جدید ظالمانه، از دولت و دســت اندرکاران مذاکرات 
هســته ای با اروپایی ها خواست »شروط و مالحظات 
راهبردی« رهبر معظم انقالب اسالمی را نصب العین 

قرار دهند.
قطعنامه پایانی روز قدس که به تایید میلیون ها 
نفر از مردم روزه دار و آزاده ایران اسالمی در راهپیمایی 
روز جهانی قدس ســال 13۹7 در ۹00 شــهر کشور 
رســیده، همچنین از همه دســتگاه ها و نهادها و نیز 
همه دلســوزان و جریان های معتقد به نظام خواست 
با هوشیاری و هوشــمندی به مسئولیت های خطیر 
تاریخی خود برابر توطئه های »جبهه دشــمن« که از 
طریق »نفوذ« و »اختالل در محاسبات نظام اسالمی« 
در صدد تحمیل اراده شیطانی خود در پوشش پیمان ها 
و سندهای به اصطالح جهانی و بین المللی مانند سند 
2030، پالرمو، FATF برای هدف قراردادن »هویت«، 
»استقالل« و »اقتدار« انکارناپذیر کشور هستند، عمل 
نمــوده و با صیانت از منافع و مصالح ملی، توطئه ها و 
ترفندهای دشمنان در این عرصه را خنثی و با شکست 

مواجه سازند.
تقدیر مراجع عظام تقليد و علما 

از حضور باشکوه مردم
علما و مراجع عظام تقلید نیز همراه با آحاد مردم 
در این راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم 
صهیونیستی و همپیمانانشان بر وحدت مسلمانان در 

حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی، آیت اهلل نوری همدانی، 
آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل جنتی و آیت اهلل ممدوحی 
در حاشــیه راهپیمایــی روز جهانی قدس و در جمع 
راهپیمایــان روزه دار با تأکید بــر واجب بودن مبارزه 

با جنایات رژیم صهیونیستی، بر نابودی این رژیم در 
آینده نزدیک تأکید کردند.

علما و مراجع عظام تقلید همچنین حضور باشکوه 
مردم در روز قدس را نشان دهنده حمایت و یاری مردم 
ایران از ملت مظلوم فلسطین دانسته و تاکید کردند که 
مردم والیت مدار کشور ایران تا پیروزی مردم فلسطین 
بر صهیونیست ها و تا جشن نابودی صهیونیست ها به 

همراه ملت مظلوم فلسطین خواهند ماند.
بازتاب حضور پرشکوه ایرانيان

 در راهپيمایی روز قدس
رســانه های خارجی، حضور پرشکوه ایرانیان در 
راهپیمایی روز قدس در همبستگی با مردم فلسطین 
را بازتاب دادند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد 
راهپیمایی روز جهانی قدس، روز جمعه در محکومیت 
 اشغال اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل در شهر های 
سراسر ایران برگزار شد. راهپیمایان در ایران با سردادن 

شعار های مرگ بر اسرائیل،  اشغال قدس، شهری که 
به اعتقاد مســلمانان معراج پیامبر اسالم از آنجا آغاز 

شد، را محکوم کردند.
روزنامه صهیونیســتی یدیعوت آحارونوت نیز در 
یک خبر فوری نوشت: ایرانی ها در سراسر این کشور 
بــا برپایی راهپیمایی روز قدس، نابودی اســرائیل را 

خواستار شدند.
روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل« هم با بیان 
اینکه »مردم ایران با شعار »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ 
بر آمریکا« کنترل اســرائیل بر قدس و انتقال سفارت 
آمریکا به این شــهر را محکوم کردند« به راهپیمایی 

دیروز مردم ایران واکنش نشان داد.
خبرگــزاری رویترز نیز ســخنان رئیس  مجلس 
شــورای اســالمی ایران در روز قدس را بازتاب داد و 
نوشــت: علی الریجانی روز جمعه اعالم کرد چنانچه 
تهران از سوی اسرائیل و عربستان سعودی تحت فشار 
بیشتری قرار گیرد امنیت خاورمیانه تهدید خواهد شد. 
او گفت اسرائیل و عربستان سعودی منشأ هرج و مرج 
در منطقه هستند و مثلث عربستان سعودی، اسرائیل 
و آمریکا به دنبال آن است که منطقه را به صحنه هرج 

و مرج تبدیل کند.
شــبکه المیادین نیز گــزارش داد: تهران و ۹00 
شهر ایران شاهد برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس 
بودند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی که میلیون ها 
نفر بودند حمایت خود را از انتفاضه فلسطین و قدس 
و راهپیمایی های بازگشــت اعالم کرده و شعار آزادی 

فلسطین سر دادند.
شــبکه ای بی سی نیوز آمریکا گزارش داد هزاران 
هزار مسلمان شیعه در پایتخت و شهرهای دیگر ایران 
بار دیگر در حمایت از فلســطینیان و در محکومیت 
سلطه اسرائیل بر شهر قدس به خیابان ها آمده و پرچم 

اسرائیل و آدمک ترامپ را آتش زدند.
خبرگزاری شــینهوا چین هم نوشت: صدها هزار 
ایرانی در روز جمعه در سراسر این کشور روز قدس را 

در حمایت از فلسطینیان گرامی داشتند.
پایگاه اسرائیلی i24 نیز در مطلبی نوشت: ایران 
با وجود افزایش فشارهای آمریکا طبق روال سال های 
گذشــته راهپیمایی ساالنه روز قدس خود را با شعار 

»مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« برگزار کرد.

امام جمعه موقت تهران گفت:  امروز رژیم 
صهيونيســتی به چنان ذلتی دچار شده که 
کالهش را محکم می گيرد تا باد آن را نبرد و از 
همين رو نخست وزیر روسياه رژیم صهيونيستی 
مانند گداهای سياســی در اروپا دوره گردی 
می کند و در مصاحبه ای گفته حداقل در لندن 
اجازه ندهيد شعار مرگ بر اسرائيل گفته شود 

که این اوج ذلت است.
آیت اهلل ســید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
جمعه تهران که همزمان با روز قدس در دانشــگاه 
تهران برگزار شــد، حضور مردم در راهپیمایی روز 
جهانی قدس را عبادت بزرگ سیاســی عنوان کرد 
و با اشــاره به برگزاری این سیر و سلوک معنوی در 
۹00 شهر کشور اظهار داشت: این عبادت در سراسر 
کشــور و به ویژه تهران از جایگاه واال و شایســته ای 

برخوردار است. 
وی با بیان اینکه این حرکت مقدس مبتنی بر 5 
عنوان قرآنی و روایی است تصریح کرد: نخست آنکه 
این راهپیمایی دشمن ستیز بود و دشمنان را به خشم 

آورد و از منظر قرآن این امر عبادت است. 
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه گام هایی 
که مردم در خیابان ها علیه ظالمان برداشتند و شعار 
دادند مصــداق عمل صالح و مانند نماز، روزه و حج 
است، افزود: دومین مبنای قرآنی این حرکت بیعت 
با نبی اکرم )ص( اســت و این امر اختصاص به زمان 
پیامبــر ندارد ازاین رو حرکت امروز روز قدس پیمان 

ظلم ستیزی با پیامبر اسالم بود.
به گزارش فارس، آیت اهلل خاتمی حرکت مردم در 
راهپیمایی روز جهانی قدس را مصداق جهاد عنوان 
کرد و گفت: جهاد فقط رنگ نظامی ندارد و هر تالشی 
درراه خدا نامش جهاد است؛ تردید نکنید که مرگ بر 
آمریکا و مرگ بر اسرائیل به معنای جنگ با آن هاست 

و شما امروز با زبان خود جهاد کردید. 
وی ادامه داد: آرزوی ترامپ این است که روزی 
شــعار »مرگ بر آمریکا« در جامعه ما نباشد اما به 
ترامپ و نتانیاهــو می گوییم تا زمانی که این خوی 
اســتکباری را دارید طنین شــعار مرگ بر  آمریکا و 

مرگ بر اسرائیل افزوده خواهد شد.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این حرکت 
مقدس مردم مصداق خشم برای دشمنان خدا بود، 
یادآور شد: مردم در حالی با زبان روزه در راهپیمایی 

روز قدس شرکت کردند که شب گذشته تا صبح در 
مراسم احیا حضور داشتند اما حضور آنها امروز برای 
این بود که بگویند از اینکه یک ملت 70 ســال آواره 
و بی رحمانه کشته شــده و زندگی آنها به غارت برود 

خشمگین هستند. 
آیت اهلل خاتمی نکته پنجم را تولی و تبری در 
این حرکت دانســت و اظهار داشت: تولی و تبری 
جزو فروع دین اســت و بزرگان می گویند این امر 
در برخی مواقع به اصل و متن دین گره می خورد 
و ازاین رو امام صادق)ع( فرمود کسی که می گوید 
ما را دوست دارد اما از دشمنان ما تبری نمی جوید، 

دروغ می گوید.
وی بر همین اســاس افزود: امروز چه دشمنی 
از ترامپ برای اســالم دشــمن تر اســت، امروز چه 
دشمنی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی ذلیل تر و 
زبون تر در دشمنی باخداست، ازاین رو شما مردم در 
این راهپیمایی باشــکوه از دشمنان خدا ابراز تنفر و 

برائت کردید.
آیــت اهلل خاتمی یادآور شــد: توطئــه و برنامه 
دشــمنان به فراموشی ســپردن مسئله فلسطین یا 
حداکثر عربی  تلقی شــدن این موضوع بود اما امام 
جلــوی این توطئه را گرفتند و انقالب اســالمی به 
رهبری حضرت امام رژیم صهیونیستی را مهار کرد؛ 
شــعار این غاصبان از نیل تــا فرات بود و اگر قدرت 
داشــتند حرمین شریفین را هم اشــغال می کردند. 

وی تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیســتی به چنان 
ذلتی دچار شــده که کالهش را محکم می گیرد تا 
باد آن را نبرد و از همین رو نخســت وزیر روســیاه 
رژیم صهیونیســتی مانند گداهای سیاسی در اروپا 
دوره گردی می کند و در مصاحبه ای گفته حداقل در 
لندن اجازه ندهید شعار مرگ بر اسرائیل گفته شود 

که این اوج ذلت است.
امام جمعه موقت تهران گفت: درود خدا بر امام 
که جلوی چنین دشــمن خطرناکی ایستادند و راه 
سعادت را پیشروی ملت ها گذاشتند و امیدواریم قبل 
از 25 ســال که رهبری فرمودند شاهد نابودی رژیم 

صهیونیستی باشیم.
آیت اهلل خاتمی یادآور شــد: در هنگامه کارزاری 
کــه امروز انقالب اســالمی با دنیــای کفر و دنیای 
اســتکبار دارد، جمهوری اســالمی یک نظام علوی 
اســت و در هنگامه این چنینی وحدت یک ضرورت 
اســت و ما عناصر وحدت بسیاری در جامعه داریم. 
وی بر همین اســاس والیت فقیــه را یکی از عناصر 
وحدت بخــش در جامعه عنوان کــرد و گفت: مردم 
ما با هر ســلیقه ای فرمایشات رهبر معظم انقالب را 

فصل الخطاب می دانند.
امام جمعه موقت تهران نفرت از رژیم صهیونیستی 
را عامل دوم وحدت در جامعه برشمرد و خاطرنشان 
کرد: هیچ کس در این کشور نیست که از رژیم منفور 
صهیونیستی تجلیل کند و همه سالیق در این جهت 

تأکیددارند که رژیم صهیونیستی باید محو شود.
آیت اهلل خاتمی با اشاره به سخنان اخیر نتانیاهو 
دربــاره دوســتی با ملت ایــران، گفت: ایــن امر از 
حماقت های نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود که از 
مردم ایران به عنوان دوست یادکرد درحالی که تک تک 
مردم ایران اسرائیل را دشمن می دانند و باافتخار مرگ 
بر اســرائیل می گویند. وی سومین محور وحدت را 
اقتدار موشــکی کشور برشمرد و اظهار داشت: رهبر 
انقالب و همه مسئوالن ما یک صدا می گویند پای این 
اقتدار موشکی ایستاده ایم و هرچقدر بخواهیم موشک 
تولید می کنیم و برد آن را نیز افزایش می دهیم و این 

برگ برنده ما است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شکســتن 
بن بســت ها از خصوصیات یک رهبر شایسته است، 
تصریــح کــرد: والیت فقیه در طول این 40 ســال 
بن بست شکنی های بســیاری کرده است، جنگ در 
همه کشورها بحران ساز است اما بااینکه هشت سال 
در کشور ما جنگ بود اما ملت ایران به برکت رهبری 

امام یک روز هم دچار بحران نشد.
آیت اهلل خاتمی خاطرنشــان کــرد: در عصر ما 
روزگاری بر ملت ایران گذشــت که دشــمن اجازه 
نمی داد ما سه سانتریفیوژ داشته باشیم و برخی در 
جلســات تصمیم گیری می گفتند می ترسیم جنگ 
شود اما رهبری فرمودند تولید کنید و ازاین رو به 1۹ 
هزار سانتریفیوژ رسیدیم تا جایی که دشمن خودش 
پذیرفت 6 هزار سانتریفیوژ و 12 هزار کیلو اورانیوم 

غنی شده داشته باشیم.
وی با اشاره به کاربرد فعالیت هسته ای در انرژی و 
تأکید بر اینکه انرژی فسیلی رو به اتمام است یادآور 
شــد: رهبر انقالب فرمودند این خواب آشفته تعبیر 
نخواهد شــد و ملت ایران این اجــازه را نمی دهند 
ازاین رو ایشان در حرم امام به مسئوالن فرمودند باید 
از فردا آمادگی خود برای رســیدن به 1۹0 هزار سو 
در چارچوب برجام را فراهم آورید. امام جمعه موقت 
تهران در تشریح چهارمین و آخرین نکته خاطرنشان 
کرد: شعار »ما می توانیم« شعار عزت، غیرت و شعار 
قرآنی ما اســت و ازاین رو ایجــاد یأس و ناامیدی از 
ناحیه هر کس که باشد کار دشمن است و ملت ایران 
همان طور که در 40 سال گذشته گردنه های سخت 
را پشت ســر گذاشته، باعزت و عظمت از توطئه های 

پیشرو نیز عبور خواهد کرد.

آیت اهلل خاتمی در خطبه های نماز جمعه:

همه مسئوالن پای اقتدار موشکی یکصدا ایستاده اند

بقيه از صفحه 2
در نامه کشــورهای اروپایی به آمریکا، تأکید شده بود که در 
صورتی که تحریم های ثانویه علیه شــرکت های اروپایی همکار با 
ایران اجرا شوند، بقای برجام به خطر می افتد و بعید است که بتوان 

ایران را به ماندن در توافق راضی کرد.
»راس« همچنین تایید کرد که این کشور با شرکت چینی »زد. 
تی. ای« برای ادامه حضور در بازار آمریکا، مشروط به پرداخت جریمه ای 

سنگین و اجرای شرایطی بی سابقه، رسما به توافق رسیده است.
این غول فناوری چین از سوی مقام های آمریکایی به دور زدن 
تحریم های ایران و کره شمالی و ارسال قطعات آمریکایی به این دو 
کشور متهم شده است. واشنگتن به همین بهانه، این شرکت را از 
حضور در بازار آمریکا و همچنین اســتفاده از قطعات آمریکایی در 
محصوالتش منع کرده بود. این تصمیم آمریکا، زد. تی. ای را با ضرر 
هنگفت مواجه کرد و حتی برخی کارشناسان معتقد بودند که ادامه 

این ممنوعیت می تواند بقای این شرکت را با تهدید مواجه کند.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تأکید کرد آمریکا با اثبات خود به عنوان یک »شریک غیرقابل 
اعتماد« پس از خروج از توافق هسته ای ایران در تالش است مانع 

پای بندی طرف های دیگر برجام به این توافق شود.
نامه ظریف

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه در نامه ای به همتایان 
خود با بیان اینکه تک تک اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر 
قانون گریزی و قلدرمآبی آمریکا بایستند، نوشت: اگر قرار به ادامه 
برجام باشد، ســایر طرف ها و شرکای تجاری باید اطمینان دهند 

خسارات ایران جبران می شود.
ظریف تاکید کرد: افزایش، تغییر و مذاکره مجدد درباره گستره، 

مقررات و چارچوب زمانی برجام ممکن نیست.
وی تصریح کرد: ایران تصمیم گرفته اســت تا با حســن نیت از 
سازوکارهای برجام برای یافتن راه حل مناسب و تعیین امکان و چگونگی 
تضمیِن بهره بــرداری کامل مردم ایران از برجام از ســوی طرف های 
باقیمانده در این توافق و ســایر شــرکای اقتصادی استفاده کند، ولی 
چنانچه پس از به کار بســتن راهکارهای موجود، حقوق و بهره مندی 
مردم ایران جبران نشود، ایران همانگونه که در برجام و قطعنامه 2231 
شورای امنیت نیز آمده، حق دارد تا اقدامات متناسب در پاسخ به اقدامات 
غیرقانونی مســتمر و متعدد آمریکا، به ویژه خروج این کشور از توافق 
هسته ای و اعمال مجدد تمامی تحریم های یکجانبه علیه ایران انجام دهد.

»رضا نجفی« نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پنج شنبه هفته گذشته پس از نشست فصلی شورای حکام آژانس 
در وین در جمع خبرنگاران گفت: فرصت اروپا برای تصمیم گیری و 
ارائه تضمین های عملی به ایران، نامحدود نیست. چند هفته، یعنی 

چند هفته، نه چند ماه.
امتناع بانک سرمایه گذاری اروپا

به گزارش فارس، بانک سرمایه گذاری اروپا )EIB( که اخیراً از 
جانب اتحادیه اروپا برای ورود به بازار ایران و مقابله با اثرات بازگشت 
تحریم های آمریکا، تحت فشار قرار گرفته بود، حاضر به پذیرفتن 

پیشنهاد اتحادیه نشد.
آنطور که یکی از مقامــات اتحادیه اروپا به رویترز گفته، این 
بانک که بخش اعظمی از سرمایه خود را از آمریکا تأمین می کند، 
از بیم رویارویی با تحریم های ثانویه آمریکایی ها، حاضر به ورود به 

بازار ایران نشده است.
بانک سرمایه گذاری اروپا، در حقیقت بازوی مالی اتحادیه اروپا 
برای ارائه خدمات مالی به کشــورهای مدنظر اتحادیه است و این 

تقابل هیئت مدیره بانک با تصمیم سران اتحادیه اروپا، نمایانگر میزان 
قدرت اتحادیه برای حمایت از ادامه تعامالت تجاری-مالی با ایران 

تحت سایه برجام بدون آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری ها، دولت آمریکا سه شنبه هفته گذشته 
از دولت ها و شرکت های بین المللی خواست با ایران تجارت نکنند.

رویترز در گزارشی نوشت: فرستادگان وزارت  خانه های خزانه داری 
و خارجه آمریکا با ســفر به کشــورهای دیگر می کوشند آنها را از 
تجارت بــا ایران منع کنند. دیپلمات های آمریکایی اخیرا به ژاپن 
و اروپای غربی ســفر کرده اند تا این کشــورها را از ادامه تجارت با 

ایران برحذر دارند.
دبّه بوئينگ و پژو 

خبرگزاری فرانســه در گزارشی نوشت: شرکت هواپیماسازی 
بوئینگ اعالم کرده اســت که هیچ هواپیمایی بــه ایران تحویل 

نخواهد داد.
ســخنگوی بوئینگ در این خصوص گفــت: ما به ایران هیچ 
هواپیمایی تحویل نداده ایم و از آنجا که دیگر مجوزی برای فروش 
هواپیما به ایران در این مقطع زمانی نداریم، هیچ هواپیمایی به ایران 

تحویل نخواهیم داد.
بر اساس قرارداد بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
)هما( با شرکت بوئینگ، قرار بود 80 هواپیما به ایران تحویل شود. 
قرار بود که 50 فروند از این هوپیماها مدل 737 و 30 فروند دیگر 
مدل 777 پهن پیکر باشــند که در یک دوره 10 ساله به ایران ایر 
تحویل شوند. ارزش این قرارداد بیش از 16 میلیارد دالر ذکر شده بود.
بوئینــگ در حالــی به قرارداد خود با ایــران وفا نمی کند که 
روز دوشنبه، شــرکت فرانسوی پژو - سیتروئن نیز اعالم کرد که 

سرمایه گذاری های خود در ایران را متوقف می کند.

در مرحله نخست پاسخ به عهدشکنی غربی ها صورت می گيرد

گام ایران برای رسیدن به 190 هزار سو

روحانی برای شرکت در اجالس شانگهای
وارد چین شد

رئيس جمهور کشورمان که به منظور شرکت در اجالس شانگهای عازم 
کشور چين بود صبح دیروز در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: 
آمریکایی ها از گذشته تصور می کردند و این خيال باطل در ذهن شان بود 
که رهبر دنيا هستند و االن هم فکر می کنند می توانند برای دنيا تصميم 

بگيرند.
حجت االســالم روحانی به دعوت »شــی جین پینگ« همتای چینی خود و 
برای شرکت و سخنرانی در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای صبح جمعه 

به این کشور سفر کرد.
این ســفر دو روزه خواهــد بود و طبق برنامه های اعالم شــده رئیس جمهور 
در این ســفر عالوه بر شــرکت در اجالس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با ســران و 
روسای هیئت های حاضر در اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای، از جمله 

رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیران هند و پاکستان خواهد داشت.
رئیس دفتر ریاست جمهوری، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیران خارجه، 
اقتصاد و نفت و رئیس کل بانک مرکزی روحانی را در این سفر همراهی می کنند. 
رئیس جمهوری کشورمان و هیئت همراه همچنین بعد از اجالس شانگهای، دیدار 

دو جانبه ای با رئیس جمهوری چین خواهند داشت.
اجالس ســران سازمان همکاری شــانگهای روزهای 1۹ و 20 خرداد در شهر 
ساحلی »جینگ دائو« در استان شاندونگ واقع در شرق چین برگزار خواهد شد. 
سازمان همکاری شانگهای سال 2001 میالدی با هدف مقابله با تروریسم و افراط 
گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شــد و جمهوری اســالمی ایران یکی از 

اعضای ناظر آن است.
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا

حســن روحانی پیش ازعزیمت در فرودگاه مهرآباد درجمع خبرنگاران با اشاره 
به ضرورت طرح مســئله یکجانبه  گرایی آمریکا در این اجالس افزود: آمریکایی ها 
از گذشته تصور می کردند و این خیال باطل در ذهن شان بود که رهبر دنیا هستند 

و االن هم فکر می کنند می توانند برای دنیا تصمیم بگیرند.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری افزود: اینکه آمریکایی ها برخالف همه مقررات 
بین المللی، از یک معاهده چند جانبه و بین المللی، به شــکل یکجانبه، بی  دلیل و 
حتــی بدون هیچ بهانه  ای خارج می  شــوند، توهین بــه جامعه بین  الملل و نقض 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و خوشبختانه این کار خالف، از 
ســوی اکثریت قاطع و قریب به اتفاق کشورهای جهان محکوم شد. همه دنیا باید 
احساس کنند، شیوه ای که آمریکا انتخاب کرده، شیوه خطرناکی برای روابط بین 
 الملل و برای به پا داشــتن مقررات بین الملل و باعث تضعیف معاهدات بین المللی 

است و کشورهای دیگر نباید در برابر این کار خالف قانون ساکت باشند. 
روحانی همچنین درمورد اهداف و برنامه های این ســفر گفت : این ســفر به 
دعوت رئیس جمهور محترم چین و برای شــرکت در هجدهمین اجالس ســران 
کشــورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام می شود و اساس این سازمان بر 
مبنای هماهنگی و همکاری برای مسئله امنیت منطقه است و امروز در دنیا شاهد 
معضل تروریسم، افراطی گری و بسیاری از مسایلی هستیم که ثبات و امنیت جهان 

و مخصوصاً منطقه ما، آسیای مرکزی و غرب آسیا را تهدید می  کند.
رئیس جمهور اضافه کرد: جمهوری اســالمی ایران در طول 40 سال گذشته 
هم در مبارزه با افراطی گری و هم در مبارزه با تروریسم، در داخل ایران و منطقه 
تجربیات بسیار ذی  قیمتی دارد و همواره، قربانی تروریسم بوده، اما در عین حال 
همواره در برابر توطئه  های تروریســتی پیروز بوده است. در این اجالس بی  تردید 
همفکری ها و رایزنی  هایی بین کشورهای منطقه در این زمینه ها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد : امروز شــاهد دخالت کشــورهای بزرگ در منطقه هستیم که 
فکر می کنیم راه حل همه آنها سیاسی و گفت و گوهای چند جانبه است. معتقدیم 
که باید منطقه ای قوی تر و امن تر داشته باشیم و این اقدام با همکاری امکان پذیر 

است و از راه دیپلماسی و مذاکره به نتیجه خواهد رسید.
روحانــی همچنین گفت: در این ســفر مالقات های دو جانبه ای با روســای 
جمهور چین، روســیه، هند، پاکستان و سایر کشورها خواهیم داشت و امیدواریم 
این ســفر برای امنیت منطقه و روابط ایران با کشــورهای شــرکت کننده در این 

اجالس مفید باشد. 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به راهپیمایی روز 
قدس گفت: روز قدس که امروز یادگاری از امام راحل برای ما باقی مانده اســت 
حضور مردم، راهپیمایی و شــعار مردم به معنــای نزدیک بودن ملت و ملت های 
اســالمی با ملت فلسطین اســت. در واقع مسلمانان در این روز اعالم می کنند که 
آزادی قدس، آزادی کل ســرزمین فلســطین و آبرو و آرمان همه ماست و آن را 

فراموش نخواهیم کرد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه اســرائیل هیچ  وقت نمی تواند احساس کند که در 
جای امنی قرار گرفته اســت، تصریح کرد: اســرائیل باید بداند که همیشه غاصب 
سرزمین دیگران است و همیشه ستمگر و ظالم است و بداند یک ملت بزرگ دست 

از سرزمین آباء و اجدادی خودش برنمی  دارد.


